Vážeý pán primátor, starosta,

olcresné riaditelšno Hasičskéhoa záchranného zboľu v Martine Vám zasielq návrh relácie do miestneho
rozhlasu. Jepotrebné, aby ste ju /tentotextalebo textspodobnou tematikou/ vysielalivjarnom období a
v období suchého a teplého počasia:

Rozhlasová ľelácia - ochrana lesov pred požiarmi
Yáženíobčania !
S pľíchodom jaľných dní, keď ešte z lesa mizne posledný sneh, pozornejším okom
zisťujeme pľíľodnevývorené pľiaznive podmienky pre vznik požiaľu.V jaľných mesiacoch
je toto nebezpečenstvo vzniku požiaru tým vyššie,čímviac zostalo v lese z minulého roka

suchej trávy, lístia, ihličia akonárov

vegetácia.

napriek

tomu, že už preľastá

arczvija sa

nová

Že toto nebezpečenstvo je reálne, svedčia štatistiky vzniku požiaľov. V minulom roku
2017 vzniklo v lesoch na'Území Slovenska 162 poŽiarov, pri ktoľých vzniknutá škoda
bola vyčíslená vo výške 410 330 €. K usmľteniu osôb nedoš|o, zranená bola 1 osoba. V
poľovnaní s rokom 2016 sa počet požiarov zvýšil o 1, ale priame škody sú vyššieo 87
l27,-€. Počet požiarov a qýška spôsobených škôd boli vyššieako v predchádzajúcom ľoku, a
preto naďalej nesmieme byt' voči príľode a lesom ľahostajní,pľetoŽe riziko možného
vzniku a rozšírenia poŽiaru aj v našom okolí, hlavne počas suchého ateplého počasia stále
twá.
Medzi najčastejšiea často sa opakujúce príčinyvzniku poŽiarov v tomto období patľia

nedisciplinovanosť

a

neopatrnosť návštevníkov lesa pri kladení ohňa, fajčenie, ďalej

spaľovanie lístia, haluziny a iných organických zvyškov pľi čistenípozemkov

v blízkosti

lesa, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu a zakladanie ohňa mimo vyhĺadených
priestorov.

Dôrazne upozoňujeme na

zákaz

vypaľovania trávy,

čo každoročnespôsobuje

smľteľnézranenia občanov, najmä zradov staľšíchľudí.Vtejto súvislosti pripominame, Že

práve zŕkon o ochľane pred poŽiarmi zakazýe pod hľozbou pokuty až do vyšky 331,-

€.

vypaľovať poľasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

TaktieŽ upozoľňujeme turistov a návštevníkov |esa, že oheň moŽno klásť len na
vyhľadených a k tomu určených miestach _ odborne vybudovaných ohniskách, ktoré zriaďujú
podľa platqých predpisov majitelia lesných pozemkov. Zvýšenípozomosťje taktiež potľebné

venovať dokonalému uhaseniu

ohňa -

najlepšie vodou

a

bezpečnémuuloŽeniu

nevychladnutého popola.
Žiadame Vás, občania a turisti _ správajte sa v lese maximálne opatme, lebo aj taká
zdanlivámaličkosť ako odhodená neuhasená cigaľeta alebo zápalka môŽu byt' pľíčinouVami
založenéhopoŽiaru. Chráňme si lesy , veď sú našou zásobáľňou
kvslíka.
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